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“Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye 
hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların 
yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak 

tüm Akıllı Şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.”

“Akıllı şehirler inşa etmenin peşinden koşuyoruz.”

“Şehirlerimizin geçmişteki yahut bugünkü ihtiyaçlarını değil, 
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya 

koyuyoruz.”

“Gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar 
edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız.”

“Aslolan nedir? Aslolan insandır. İnsana imkân hazırlayacağız.” 

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı



“Teknolojik gelişmelerin nimetleri, akıllı şehirler kavramıyla kent 
hayatına yansıyor. Şehri oluşturan unsurlardan biri kültür, diğeri 
insanın mutluluğudur. Dikkate alınması gereken kültürel dokuyu 

koruyan, kendi öz kimliğini yansıtan şehirler inşa etmektir. Şehirleri 
akıllandırırken tarihe de, kültüre de sıkı sıkıya sahip çıkılması 

gerektiğine inanıyorum.”

Murat KURUM
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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Önsöz
Ülkemizde ve dünyada şehir nüfusları gün geçtikçe artmakta, bu hareketliliğin sonucu 
olarak şehirler altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, sağlık hizmetleri, ulaşım 
ve güvenlik gibi birçok konuda meydana gelen yeni ihtiyaçlarla başa çıkmak zorunda 
kalmaktadır.

Bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde ve hatta bu beklentilerin kentsel kalkınmaya yönelik 
fırsatlar oluşturmasında “akıllı şehir” kavramı öne çıkmaktadır. 

Akıllı şehir; sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilme kabiliyeti ile sürdürülebilir 
kalkınma, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında kazanımlar 
oluşturacak, yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak, 
şehirlerimizin tarih ve medeniyet perspektifini yansıtacak şekilde hazırlanmasına 
hizmet edecektir. Bununla birlikte, akıllı şehirlerin hayata geçirilmesi Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda belirtilen “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, 
“Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ve “İklim Eylemi” gibi birçok 
amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde tüm dünyaya paralel olarak akıllı şehir uygulamaları her geçen gün 
yaygınlaşmakta, dolayısıyla akıllı şehir çalışmalarının ulusal ölçekte planlanması ve 
bu çalışmalara yön verilmesi amacıyla tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, 
üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü 
içerisinde hareket etmesi önem arz etmektedir. 

Bu motivasyonla ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir 
bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak, belirlenen politikalarla uyumlu 
yatırımları önceliklendirerek yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını 
güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz 
önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023 
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2019/29 sayılı 2020-
2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli 
ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında tanımlanan 
eylemlerin, görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesine ulusal ölçekte katkı 
sağlanması ve başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm paydaşların kapasitesinin 
artırılması amacıyla “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi” 
Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir.

Okumakta olduğunuz bu doküman bahsi geçen proje kapsamında hazır-
lanmış rehberlik dokümanlarından biri olup, rehberlik dokümanlarının tümüne  
www.akillisehirler.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
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Şehirlerde nüfusun hızla artmaya devam etmesi nedeniyle şehir hizmetlerinin daha 
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı biçimde sunulması önem kazanmaktadır. Kentsel so-
runların çözümü ve hizmetlerin dağıtımında aktörler arası iş birlikleri, yatay ilişkiler, 
ağlar ve ortaklıklar çok daha değerli hale gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler sayesinde şehirlerin ekonomisi, sosyal ve kültürel hayatı, mimarisi, siyasi ve 
yönetsel yapısı da çok yönlü ve bütüncül bir değişime uğramaktadır. Günümüzde bu 
değişim süreci ile inşa edilen ve kentsel yönetimde iletişimi ve iş birliğini vurgulayan bu 
sistem anlatmak üzere yaygın bir şekilde “akıllı yönetişim” kavramı kullanılmaktadır. 

Yönetişim kavramının temelinde katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı ‘çok aktörlü yöne-
tim’ anlayışı bulunmaktadır. Kentsel mekân, ulaşım, enerji ve altyapı hizmetleri, sos-
yal donatılar, gibi şehri ve şehrin paydaşlarını ilgilendiren hizmetlerin yerel yönetimler 
tarafından daha kaliteli sunulması için iş birlikçi bir yöntemdir. Bu konularda verilecek 
kararlarda yetkili kurumların yönetim mekanizmalarına bu eylemlerden etkilenecek 
tüm tarafların dahil edilmesini sağlayan yapısı sayesinde vatandaşların, sivil toplum 
kuruluşlarının, akademinin ve özel sektörün kentsel yönetim aşamalarında sesini du-
yurmasını sağlar. 

Akıllı yönetişim kavramı ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıkları, oda-
ğına insanı alarak, kentsel paydaşlarla birlikte katılımcılık, açıklık ve sürdürülebilirlik 
ilkelerine dayalı olarak şehirlerin tasarlanmasını, yerel hizmetlerin sunulmasını ve po-
litikaların geliştirilmesini ifade etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikçi 
çözümlerin, şehirlerin yönetimine eklemlenmesi ve böylece kentsel sorunların ya da 
zorlukların daha hızlı, etkili ve katılımcı yöntemlerle çözülmesi beklenmektedir.

Akıllı yönetişim uygulamalarının getirdiği yönetimsel düzenlemeler sayesinde akıllı şe-
hirler alanında ihtiyaç duyulan yenilikçi ve kapsayıcı yapı sağlanmaktadır.  Birçok ülke, 
paydaşlar arasında şehir çapında liderliği kuvvetlendirmek, etkinleştirmek ve bunun 
sürdürülebilirliğini sağlamak için etkili yolların bulunmasında teknolojiden ve yenilikçi 
politikalardan yararlanmaktadır. Akıllı yönetişimin yerel yönetimler tarafından etkin 
ve doğru uygulanması için temelinde yatan demokratik hakların ve iş birliğinin getir-
diği kuvvetin anlaşılması oldukça önemlidir. Geleneksel yönetim ve karar verme me-
kanizmalarından bir adım ileriye gitmek için geniş paydaş katılımını teşvik eden bir 
organizasyon yapısı tasarlamak ile mümkündür.

Çevrimiçi platformlar ve uygulamalar sayesinde vatandaşların şehirlerin planlama-
sında ve gelişiminde oynadıkları rol de değişim göstermektedir. Vatandaşlar gelenek-
sel yönetimlerde kentsel verilere sadece birer alıcı olarak ulaşabilirken, dijital dönü-
şümler sayesinde veri toplayan canlı sensörler ve geri bildirim araçları olarak da görev 
edinmiş olurlar. Yönetimlerin katılımcı bir yol izlemesi sayesinde, vatandaşlar fikirlerini 
ve projelerini paylaşarak rolü bir adım daha ileri götürür ve ortak planlamacılar olarak 
görev yapmış olurlar. 

Akıllı yönetişim, yönetimlerin akıllı şehirleri toplum ile bir arada üretmek ve yönet-
mek için kullanmaya başvurduğu en etkili yöntemdir. Teknolojik uygulamalar saye-
sinde zamansal ve mekânsal kısıtlamaların en aza indirilmesi mümkün olduğundan, 
vatandaşların yönetime katılımları kolaylaşmıştır. Verinin toplanması, yorumlanması, 
karar verilmesi gibi birçok aşamada dijital dönüşümden faydalanmak mümkündür. 
Açık veri politikaları sayesinde vatandaş tarafından edinilen verilerin kurumlarda iş-
lenerek vatandaşa geri sunulabilir hale getirilmesi zaman verimliliği açısından büyük 
avantaj sağlarken, kamu kuruluşuna olan güveni de arttırmaktadır. Bu şekilde karar 
alma mekanizmalarının kanıta dayalı çalıştığı da görülmüş olur.

Akıllı Yönetişim Uygulama Rehberlik KılavuzuAkıllı Şehirler

12 13



AMAÇ

2

1514

Akıllı Şehirler Akıllı Yönetişim Uygulama Rehberlik Kılavuzu



2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere şe-
hirlerimizde akıllı şehir kavramı kapsamında gelişim sağlanırken “Etkin ve Sürdürüle-
bilir Akıllı Şehir Yönetişimi”, “Yetkin ve Üreten Akıllı Şehir Ekosistemi” stratejilerinin ışı-
ğında “Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” vizyonuna ulaşmak 
hedeflenmektedir. Türkiye’nin akıllı şehir dönüşümüne yön veren bu planda belirlenen 
amaç, hedef ve eylemler doğrultusunda oluşturulan ekosistem tüm paydaşların aktif 
katılımını ve desteğini alarak güçlü bir yapıya sahip olmayı amaçlamaktadır. Kamu 
kurumlarının kendi aralarında, özel sektör, vatandaş ve akademi ile iletişimini güçlen-
direrek yerelde sağladıkları avantajları göstermek, yerel yönetimlerin doğru uygula-
maları seçmelerine katkıda bulunacaktır. 

Akıllı Yönetişim Uygulamaları Rehberlik Kılavuzu, yerel yönetimlerin akıllı yönetişim 
kavramını ve uygulamalarını kendi şartları doğrultusunda şehirlerine uyarlarken ge-
liştirmeleri gereken yol haritasına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli ülkelerde, 
toplumda politik farkındalık ve yönetimde yenilikçi anlayışı sağlamak amacıyla kent-
sel alanlarda kullanılan yönetişim araçları tanımlanmıştır. Başarılı akıllı yönetişim uy-
gulamaları sergileyen yönetimlerin şehir paydaşlarını, kentsel hizmetleri ve teknolojik 
gelişmeleri bir araya getiren vizyonlarını ve uygulamalarını örnek vererek ülkemizdeki 
yerel yönetimlere bir yol gösterici olması öngörülmektedir. 

Bu kılavuz yerel yönetimlerin aşağıdaki konularda faydalı olacaktır: 

 • Akıllı şehirler ve akıllı yönetişimin ilişkisinin anlaşılması,

 • Akıllı yönetişim uygulamalarının kentsel karar verme mekanizmaları ve hizmet-
lerine etkisinin anlaşılması,

 • Akıllı yönetişimde hangi teknolojik gelişmelerden faydalanabileceğinin anlaşıl-
ması, 

 • Akıllı yönetişimin toplumun yaşam kalitesine ve sosyoekonomik yapısına etkisi-
nin anlaşılması,

 • Akıllı yönetişim uygulamalarının verimli ve etkili şekilde devamlılığının öneminin 
anlaşılması.
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Akıllı Yönetişim Uygulamaları Rehberlik Kılavuzu, çeşitli teknolojik yeniliklerin yardımı 
ile kapsayıcılığı sağlayan bir yönetim çerçevesi ortaya koymaktadır. Akıllı yönetişim 
kavramı ve uygulamalarının temelindeki yeni liderlik biçimlerini, yönetim stratejilerini 
açıklayarak demokratik yapının günümüzde uğraması gereken değişiklikleri sunmak-
tadır. 

Akıllı yönetişimi etkin ve verimli biçimde inşa etmek, uygulamak ve sürekliliğini sağ-
lamak için farklı vizyonlara sahip çeşitli ülkelerde teknolojiden ve farklı yöntemlerden 
nasıl yararlanıldığını ortaya koyan bu kılavuzda verilen örnekler farklı hizmet alan-
larında kullanılıyor olsa da her birinin odağına önce insanı ve toplumu alan işbirlikçi 
yöntemler sayesinde geliştiğini anlamak mümkündür. Dijital dönüşüm, vatandaşı ve 
şehirdeki diğer paydaşlara daha fazla erişim ve müdahale olanağı tanısa da örnekler-
de sunulan uygulamaların başarısının tamamen teknolojiye bağlanmaması, arkasın-
da yatan politik ortamın ve stratejik yönetim biçiminin öneminin kavranması oldukça 
değerlidir.

Ülkemizde akıllı yönetişim uygulamalarını benimsemek ve ilerleyen zamanlarda-
ki hizmetleri planlamak için yerel yönetimlerin kendilerine bir yol haritası çizmeleri 
gerekmektedir. Uygulamaların ve hizmetlerin planlanması için dünyadaki örnekler-
den haberdar olmak aynı zamanda karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı olmak için 
de önemlidir. Şehir laboratuvarları örneğinde teknolojinin kullanımına en az düzeyde 
rastlandığı gibi, bazı dijital uygulama örneklerinde de teknoloji odaklı bir yönetişim 
söz konusudur.  Bu kılavuzdaki örneklerde aynı uygulamaların birbirinden çok farklı 
kentsel sorunları çözmek amaçlı kullanıldığını görmek mümkündür. Yönetişim uygu-
lamalarındaki bu esneklik, ülkemizdeki tüm yerel yönetim birimlerine bu uygulama-
ları kendi şehirlerine uyarlamalarını sağlayacaktır. Bu sebeple çeşitli ülkelerde verilen 
örneklerin sadece anlatılan sorun ya da hizmet üzerinden değil,  genel bakış açısı ve 
teknoloji kullanımı açısından değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 
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Vatandaşlar, şehri nasıl deneyimledikleri ve kullandıkları konusunda yararlı bilgiler 
üretmek, paylaşmak ve kararlarda söz sahibi olmak için çeşitli uygulamaları kullan-
maktadırlar. Bu uygulamaların getirilerini kavramış yüksek bilinç düzeyinde bir ‘akıllı 
toplum’ oluşturulması akıllı şehir ve akıllı yönetişim kavramlarını güçlendiren bir faktör 
olarak görülmektedir. Vatandaşların, kentsel sorunları asıl deneyimleyen kişiler olarak 
çözüm sürecine dahil edilmesi fikri son yıllarda özellikle Avrupa şehirlerinde hız kaza-
nan bir yenilik haline gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde yerel yönetimler zorlu kentsel 
zorlukları ele alma ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik sistem yaratma çabalarında 
akıllı şehir ve akıllı yönetişim gündemini benimsemektedir. 

Akıllı yönetişimi başarılı şekilde uygulamaya geçirmiş şehirler incelendiğinde halkın 
katılımını yalnızca demokratik bir ‘karar alma’ süreci ile sınırlı tutmadıkları görülmüş-
tür. Vatandaş, verilerin toplanması, önceliklerin belirlenmesi, sınırlı kaynakların doğru 
dağıtımı ve kullanımı, uygulamaların test edilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında 
da bir aktör olarak değerlendirilmiştir. (Voorberg ve diğerleri, 2015; Charalabidis ve 
diğerleri, 2012; Misuraca ve Rossel, 2011).

Geleneksel olarak, oy kullanma veya kamu görevine katılma biçiminde gerçekleştirilen 
vatandaş katılımı, bir üst seviyeye taşınarak iş birliği yöntemlerine dönüşmektedir. 
Akıllı yönetişim, kamusal hizmetleri ve faaliyetleri iyileştirmenin yanında daha bilinçli, 
güçlendirilmiş, daha uyumlu bir topluluk oluşturmakta da etkili olmaktadır. Dolaylı 
yoldan, halk kentsel konulardaki söz hakkını da güçlendirir ve yönetimsel kaliteye kat-
kı sağlar. Akıllı yönetişim uygulamaları ve katılımcı sistemlerde, vatandaşlar bireysel 
olarak katılım göstermemiş olsalar bile, sistemin kapsayıcı işleyişinden emin olmaları 
durumunda yönetim ve hizmet mekanizmalarına olan güveni artmaktadır. 

Ülkemizde de yönetişimi sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Örne-
ğin, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişimimizi sağlayan bir internet sitesi 
olan e-devlet kapısı, vatandaşlara, işletmelere ve kamu kurumlarına hizmetin en ve-
rimli şekilde sunulmasını sağlamayı hedefler. Farklı kurumlar farklı kanallar aracılığıy-
la hizmetlerini e-devlet üzerinde ulaştırır ve böylelikle vatandaşların mekân ve zaman 
kısıtlamaları olmaksızın bu hizmetlere erişimi sağlanır. E-devlet kapısının, yönetişimin 
önemli kolları olan sorgulama, başvuru, bilgilendirme, geri dönüş gibi özelliklere sahip 
olması oldukça başarılı bir uygulama olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde sağlanan yönetişim kanallarına ikinci bir örnek olarak ‘Tek Nokta Hizmet 
Birimi’ ise hızlı çözüm odaklı belediyeler için oldukça uygun bir uygulama olarak görü-
lüyor. Bir mobil yönetişim merkezi olan bu uygulamada, vatandaşlar belli gün ve saat-
lerde mahallelerine gelen bu araca giderek talep, öneri, şikâyet ve memnuniyetlerini 
dile getirmekte ve yönetimde söz sahibi olduklarını hissetmektedirler. 

Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte, birçok belediye bu platformlar aracı-
lığı ile anket, soru-cevap, canlı yayın yöntemleri ile vatandaşa ulaşabilmektedir. Her 

belediyenin kendi kitlesine uygun yöntemi ve uygulamayı belirlemesi için dünyada-
ki örnekleri ve uygulamaları incelemesi oldukça önemlidir. Aşağıda, akıllı yönetişimi 
sağlamak amacıyla farklı ülke ve şehirlerin uygulamaya koydukları örnekler detaylı 
açıklanmaktadır. 

4.1. ŞEHİR LABORATUVARI / YAŞAYAN LABORATUVAR 
OLARAK ŞEHİR (URBAN LİVİNG LAB)

Şehirdeki paydaşların ‘birlikte oluşturma’ yoluyla bir araya gelmesini sağlayan bu iş 
birliği yönteminde şehrin belirli alanları, tasarım yapmak, test etmek ve öğrenmek 
için kullanılır. İnsanları, ürün ve hizmet geliştirmenin merkezine alarak ilerleyen bu sis-
temde şehir, meydana gelen ya da gelmesi öngörülen herhangi bir kentsel soruna 
önlem almak ya da müdahalede bulunmak için bir laboratuvar gibi kullanılır. Gerçek 
mekân ve zamanda deneyler yapılması, en hızlı ve uyumlu planlama ya da iyileştirme 
yönteminin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Odağında teknoloji yoktur, paydaşla-
rın iş birliğini sağlar ve akıllı yönetişime bu şekilde katkıda bulunur.

Bu süreçteki paydaşlar ‘dörtlü sarmal’ kavramı ile akademi, özel sektör, kamu kurum-
ları ve vatandaş olarak tanımlanmıştır. “Şehir laboratuvarı, ilgili tüm ortakların sür-
dürülebilir değerler oluşturmak için açık süreçlere dahil olduğu gerçekçi faaliyetlere 
ve araştırmaya dayalı, kullanıcı merkezli bir inovasyon yaklaşımıdır.” (Bergvall-kare-
born et al. 2009). Bu paydaşların farklı yetkinliklerini bir araya getirerek bir ekosistem 
oluşturmaları, giderek genişleyen bu ekosistemde birlikte çalışmaları öngörülmekte-
dir. Şehir laboratuvarları iş birliği için ‘güvenli bir alan’ ve inovasyon için bir test orta-
mı sağlar. Alternatif düşünme yollarının potansiyelini ortaya çıkarmak için oldukça 
uygun olduğu görülmektedir. Gerçek dünya bağlamlarında araştırma yapmak, toplu-
luğun ilişkilerini güçlendirmek, entegrasyonu sağlamak, topluluğun önceliklerini belir-
lemek ve test edilen kentsel yeniliklerin daha geniş faydalarını ve etkilerini ölçebilmek 
açısından oldukça geniş bir çerçevede görmemizi sağlar.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Eindhoven Belediyesi ile Lulea Teknoloji Üni-
versitesi tarafından hazırlanan Şehir Laboratuvarı El Kitabı’nda (Urban Living Labs 
Handbook) belirtildiği üzere bu sistemde; 

 • Laboratuvar sanal değil, coğrafi bir alandır, 

 • Yeni teknolojiler, çözümler ve stratejiler gerçek dünya koşullarında test edilir,

 • Katılımcı yapısı sayesinde vatandaşlar yönetime dahil edilir,

 • Çeşitli eylemlerin sonuçlarını gözlemleme fırsatı tanınır.
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Şehir, yaşayan bir laboratuvar olarak kullanılırken organizasyon, operasyon, kaynak-
lar, iş modelleri ve tanımları, paydaşlar ve toplanan veriler açısından dikkate alınması 
gereken birçok husus vardır. Şehir laboratuvarı sürecinin planlanması sırasında tüm 
aşamaların ayrı ayrı değerlendirilerek ortaya çıkabilecek zorlukların da öngörülmesi 
sağlanır. Bu yöntemde, tanımlanmış bir coğrafi alan üzerinde deneyimleme yapılaca-
ğından detaylı bir alan ve katılımcı analizi çalışması sonrası planlama gerekmektedir. 
Şehir Laboratuvarı El Kitabı’nda doğru alan seçimi, uygulama ve değerlendirme aşa-
malarında verilecek kararlar açısından aşağıda belirtilen kriterler ve cevaplanması 
gereken planlama adımları belirtilmiştir.  

Şehir Laboratuvarı’nın tasarlanması:

 • Gelecek için ortak vizyon nedir?

 • Şehrin bu bölgesinde yapılan deney ve testler bu vizyona nasıl katkı sağlar?

 • Hangi tipte yerel deneyler oluşturulacaktır?

 • Bu bölgede yaşayan kişiler sosyo-demografik olarak nasıl tanımlanabilir?

 • Hangi paydaşlar süreçte yer alır?

 • Paydaşları katılıma motive etmek için neler gereklidir?

 • Şehrin bu bölgesini paylaşan kişilerin süreçten beklentisi nedir?

 • Yerel aktörler neden bu sürece dahil olmalıdır?

Şehir Laboratuvarı’nın uygulamasının planlanması: 

 • Hangi kaynaklara ihtiyaç vardır? (Kişi, materyal, bilgi, finansman)

 • Öngörülen dönüm noktaları ve çıktılar nelerdir?

 • Karar verme ve işletme mekanizmaları tanımlanmış mıdır?

 • Ev sahipliğini kim üstlenecektir? (İlçe belediye, BŞB.)

Şehir Laboratuvarı’nın değerlendirilmesinin planlanması:

 • Değerlendirmenin amacı nedir?

 • Cevaplanması gereken ana sorular nedir?

 • Değerlendirme nasıl bir yapıya sahip olmalıdır? (özetleyici/biçimlendirici/etkile-
şimli) 

 • Değerlendirme için ne tipte veri gereklidir? (nicel/nitel)

Şehir Laboratuvarı genellikle il belediyesi gibi kamu kuruluşlarının ev sahipliğinde yü-
rütülmektedir. Ancak yerel belediyeler bu sürece farklı derecelerde katkı sağlayabilir-
ler. Şehir Laboratuvarı El Kitabı kaynağında belirtildiği üzere bu görev tanımları aşa-
ğıdaki gibidir:

1. Düzenleyici/organizatör belediye: Şehirde bir alanı yaşayan laboratuvar ola-
rak tanımlar, finansman sağlar ve uygulamaya geçirir. Liderlik edici yapıya sa-
hiptir.

2. Kolaylaştırıcı belediye: Şehirde bir alanın yaşayan laboratuvar olarak kulla-
nılmasına olanak sağlar ve destekçisi olur, çeşitli fırsatlar yaratır ve kaynak 
sağlanmasına katkıda bulunur.

3. Ortak/Partner belediye: Diğer paydaşlarla aynı seviyede bir katkısı vardır. 
Paylaşılmış liderlik ve katılım olarak tanımlanır.

Bir şehir laboratuvarı planlanırken, hangi modelin baz alınacağı da belirlenmelidir. 
Aşağıda,  şehir laboratuvarı uygulamalarını yönetirken kullanılan üç farklı yöntem be-
lirtilmektedir. 

 • Devlet (idare) tarafından ya da büyük ölçekli özel sektör aktörleri tarafından 
bütün bir şehri kapsayacak şekilde birçok projeyi altında toplayan şemsiye ka-
rakterli uygulamalar

 • Üniversiteler, şehir planlama şirketleri tarafından ekonomik ve sürdürülebilir ge-
lişimi sağlamak için şehrin bir bölgesini kapsayan, bazen tek projeden oluşan 
uygulamalar

 • Vatandaşlar tarafından ya da kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından yürütü-
len mikro ölçekli tek projeden oluşan ve kısıtlı bütçesi olan uygulamalardır.

Belediyelerin başarılı bir uygulama ortaya koyması için dikkate alınması gereken yön-
leri tanımlamak amacıyla, Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde çok sayıda eğitim dü-
zenlenmiştir. Bu eğitimlerde, başarılı bir süreç için belirtilen aşamalar aşağıdaki gibi-
dir:

 • Güven inşa edilmeli

 • Teknoloji veya verilerle değil, insanlarla başlanmalı

 • Bir yönetişim modeli tanımlanmalı

 • Paydaş beklenti yönetimi oluşturulmalı

 • Paydaşları sıralamalı ve odaklanmalı

 • Disiplinler arası çalışılmalı

 • Bağlamın karmaşıklığını göz önünde bulundurarak, sadece çözüme değil etra-
fındaki her şeye odaklanılmalı

 • En başından itibaren vatandaşlar dahil edilmeli

Şehir Laboratuvarı ve birlikte oluşturma süreci, nihai çözüme ulaşmak için üç geliştir-
me aşaması içerir.
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4. İlk aşama, zorlukları, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri tüm paydaşların bakış açı-
larından belirlemek için ortak bir araştırmadan oluşur. 

5. İkinci aşama, önerilen çözümün bir prototipini oluşturmayı, test etmeyi ve ye-
niden oluşturmayı içeren deney aşamasıdır-her seferinde önceki aşamalar-
dan toplanan geri bildirimlere dayanarak çözümü iyileştirir. 

6. Birlikte oluşturma sürecinin üçüncü aşaması, değerlendirme ve uygulamadır. 
Bu son aşamada çözüm değerlendirilir ve son versiyonu inşa edilebilir.

Katılımcılar yaşadıkları bölgenin önceliklerini belirleme, analizlerini yapma, vizyon ve 
strateji geliştirme, planlama, tasarım yapma, geliştirme ve uygulama aşamalarının 
hepsinde yer alırlar. 

Faaliyetlerde her ne kadar tüm halkın katılımı vurgulansa da verimli ve planlı bir işleyiş 
için idarede belirli becerilere ihtiyaç vardır. Avrupa Birliğinin UNaLab projesi kapsa-
mında geliştirilen Şehir Laboratuvarı çerçevesinde, personelin rolleri belirlenmiştir.

 • Şehir Laboratuvarı Müdürü: Günlük uygulamalarını yönetir ve projeleri geliştirir.

 • Proje Müdürü: Yürütülen belirli projelerden sorumludur.

 • Panel Müdürü: Dahil olan farklı paydaşlarla etkileşime girer.

 • İnsan Etkileşim Uzmanı: Faaliyetleri planlar ve tasarlar, vatandaşlarla etkileşi-
me girer, geri bildirimleri değerlendirir ve entegre eder.

 • Pilot Müdürü: Gerçek hayattaki deney ve prototipleme faaliyetlerinden sorum-
ludur.

Dünyada birçok farklı sponsorluk ve danışmanlık eşliğinde yürütülen şehir laboratuva-
rı uygulaması mevcuttur. Ülkemizde de adı duyulmaya başlamış olan UNaLab projesi 
AB tarafından finanse edilen ve yenilikçi doğa temelli çözümler (Nature Based Soluti-
ons) anlayışını benimseyerek popülarite kazanmış bir projedir. UNaLab iklim ve su ile 
ilgili kentsel zorlukları temel alan bir yapıya sahip olsa da uygulamaları her şehirde ve 
her kentsel sorunda rehberlik edebilecek evrenselliktedir.

UNaLab’ın önde gelen şehri Tampere, Finlandiya sürdürülebilir yönetim ile birlikte iklim 
değişikliğinin kontrol altına alınması ve çözümcü bir bakış açısı geliştirilmesini hedef-
leyen bir dizi farklı doğa temelli çözümü deneyen, gösteren ve değerlendiren bir Şe-
hir Laboratuvarı kurulmasıyla adını duyurmuştur. İklim değişikliği sebebi ile her sene 
daha fazla yağış alan Tampere şehrinin Vuores bölgesinin yönetimi, gelişmiş yağmur 
suyu sistemleri kurmak için seçmiş olduğu bir pilot mahallede çözümler geliştirmek 
üzere yerel paydaşları bir araya getiriyor. Kişilerin bir arada birkaç saat geçirmesini 
ve bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşmasını sağlarken aynı zamanda uzman kişilerin 
sorunlarla ilgili uygulamalı gösterimler yapmasına da izin veriyor. Çocukların göl su-

larında ölçüm yapması ve hatta bunu bir rutin olarak belli bir süre devam ettirerek 
değişimi gözlemlemesi onların da sürece dahil olmasını sağlıyor.

Kentsel Sürdürülebilirlik Geçişlerinin Yönetişimi temalı bir proje olan proje GUST (Go-
vernance of Urban Sustainability Transitions), şehir laboratuvarlarını araştırmak ve 
geliştirmek için önde gelen Avrupalı araştırma ortaklarını ve uygulayıcıları bir araya 
getiren JPI Urban Europe tarafından finanse edilen bir projedir. Avrupa’da elli fark-
lı kent laboratuvarını destekleyen bu projede öne çıkan ülkeler Hollanda, Avusturya, 
İngiltere ve İsveç oluyor. Bu ülkeler ‘birlikte geliştirme-deneyimleme-uygulamaya koy-
mayı teşvik ederek vatandaşların kentsel müdahalelerin sonuçlarını görmesini ve şef-
faf kararlar alınmasını sağlıyor. Vatandaş karar sürecine dahil olduğu için, ilerleyen 
süreçlerde çıkan bir probleme ya da negatif sonuçlara karşı da daha çözümcü yakla-
şıyor.

4.2. AKILLI ŞEBEKE (SMART GRİD)

Kentsel ölçekte enerji verimliliğini sağlamak, akıllı şehirlerin en önemli hedeflerinden 
biridir ve vatandaş desteği olmadan sağlanması mümkün olmamaktadır. Toplumda 
verimliliğe önem veren bir düşünce yapısının oluşturulması için bireylerin enerji yöne-
timi hakkında bilgi sahibi olması ve bu yönetime dahil edilmesi gerekmektedir.  Doğa 
dostu enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak ve enerji kayıplarını en aza indirmek 
için altyapı iyileştirmesi yapılması sadece yönetimlerin uygulamaya koyabileceği bir 
yenilik olarak görülmektedir. Oysa akıllı şehirler, yerel yönetimlerin şeffaf ve güveni-
lir biçimde bu uygulamaları yerine getirmesinin yanında, vatandaşlar için de katılım 
stratejileri ve faaliyetleri olması gerektiğini öngörür. 

Akıllı şebekeler, siber güvenlikli iletişim teknolojilerini kullanarak, enerji üretiminden 
tüketiminin son noktasına kadar tüm aşamaları akıllı sayaçlar ve izleme sistemleri ile 
denetim altında tutarak enerji yönetimini verimli ve kolay hale getiren sistemlerdir. 
Akıllı şebekeler mevcut kapasitenin doğru yönetimini ve kullanımının optimizasyonu-
nu sağlar. Temelinde büyük veriyi işlemek olan akıllı şebekeyi “akıllı” yapan özelliği, 
büyük miktarda bilgiyi sahadan ofise gerçek zamanlı iletme yeteneğidir; bu sebeple 
akıllı şebeke kurulurken hem fiziksel altyapının planlanması hem de veri teknolojile-
rinin bütünleşmiş biçimde gerekli sistemlere aktarılması için kamu ve özel sektör iş 
birliği büyük önem taşır. 

Şehir laboratuvarında da görüldüğü gibi, akıllı şebekelerde de kontrolün kullanıcıda 
olması ve deneyimleme yöntemi ile kendine en uygun tasarımı bulması amaçlanır. 
Burada kullanıcı, aynı zamanda bir veri üreticidir. Yönetimler kentsel enerji tüketimi 
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ve optimizasyonu alanlarında geniş çaplı, hızlı ve güvenilir veriyi kullanıcıların akıllı sis-
temleri sayesinde edinebilir. Akıllı şebeke sistemleri ile hem birbirlerine hem de enerji 
dağıtım merkezlerine bağlantısı olan konutlar, özellikle mahalle bazında bakıldığında 
enerji alanında kentsel kararlar verilmesi için çok büyük bir fırsat olarak görülmekte-
dir. Tüketimleri ve harcamaları konusunda hızlı ulaşılabilir bilgi sayesinde vatandaşlar 
bölgedeki tehdit ve potansiyelleri kendilerince keşfedebilir, birbirleri ile karşılaştırabilir 
ve aynı sisteme bağlı kişiler olarak bir kolektif çalışma içerisinde bulunabilirler. Akıllı 
şebeke sağladığı şeffaf, ulaşılabilir ve okunabilir bilgi sayesinde vatandaşların top-
lumdaki bağını ve iletişimini de güçlendirmeye yarar. 

Akıllı şebekeler çevresel kaynakların verimli kullanımı yanında, toplumda ve idarede 
de zaman ve iş gücünden tasarruf sağlamaktadır. Örneğin iki yönlü iletişim sistemini 
kullanarak sağladığı etkin müşteri etkileşimi ve gelişmiş talep tahmini sayesinde ger-
çek zamanlı bilgiyi anlık arz-talep dengesi kurmak için kullanır. Yani hem tüketiciye 
gereksiz miktarda enerji dağıtımını engellerken hem de bunu teknoloji sayesinde hızlı 
ve kolay şekilde yapar.

Akıllı şebekeler, yönetimlere, topluma ve bireylere Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon 
ve Strateji Belirleme Projesi kapsamında belirlenen ana hedefler arasında da bulunan 
ve aşağıda belirtilen faydaları getirmektedir:

 • Ülke genelinde enerji kayıplarını ve kaçaklarını en aza indirmek, böylelikle tüketi-
cilerin karbon ayak izlerinin azaltılması,

 • Tedarik sürekliliği ve enerji kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Gelişmiş ve gerçek zamana yakın ölçüm altyapılarının kullanılması ile artan du-
rumsal farkındalık, 

 • Tüketici/talep tarafı katılımının sağlanması,

 • Yenilenebilir üretim için bağlanabilir kapasitenin arttırılması ve enerji tedarikin-
de dışa bağımlılığının azaltılması, 

 • Şebeke varlıklarının optimal kullanımı ve yönetimi, 

 • Statik şebekeler yerine, çift yönlü enerji ve bilgi akışı olan dinamik, yaşayan alt-
yapılara dönüşüm,

 • AB müktesebatına uyumluluğun sağlanması, 

 • Ar-Ge, yerli teknoloji ve pazar gelişiminin desteklenmesi

Akıllı şebekeler hem enerji tüketimini ve maliyeti optimize etmeyi sağladıkları için, 
hem de vatandaşa kontrol yetkisi verdikleri için yakın gelecekte yerleşim bölgelerinde 
bir tercih kriteri olarak da rol alacaklardır. Bu sebeple yerel yönetimlerin bu alana ya-
pacağı yatırımları doğru değerlendirmesi ve kısa ve uzun vadede getirilerini ölçmesi 
gerekmektedir. 

4.3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEMELLİ UYGULAMALAR

Yerel yönetimler, vatandaşları kentsel süreçler hakkında bilgilendirmek ve paydaşları 
bu süreçlere dahil etmek için coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi etkileşimli teknolojileri 
yaygın olarak kullanmaktadır.  İnteraktif teknolojinin yerel organizasyonların kapasi-
telerini, müşteri erişimini, hizmet etkinliğini geliştirmekte oynadığı rol çok önemlidir. 
Ghose (2005), CBS sistemlerinin yaygınlaştırılmasının, kentsel mekanizmalarda he-
terojenliği arttırdığını ve mevcut sosyal hiyerarşileri kırarak daha bütünleşik bir top-
lum oluşturacağını öngörmüştür. 

CBS tabanlı platformlar, çeşitli sosyal grupların politika oluşturma ve karar verme 
süreçlerine katılmasına yardımcı olabilir (Benjamin 2000; McCall 2003). Katılımcı 
kentsel yönetişim yöntemleri, daha geniş bir erişime izin vererek, geleneksel yönetim 
odaklı kentsel yönetişim yöntemlerinde bulunması mümkün olmayan bilgilere erişimi 
sağlar (Benjamin 2000; Ghose 2005; Lin 2008). Rundstrom (1995) ve Elwood (2001), 
CBS teknolojisinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili, bu teknolojiye ulaşamayan grupların göz 
önünde bulundurulması gerektiğine dair uyarılarda bulunur. Bu nedenle, kapsayıcı bir 
katılımcı çerçeve oluşturmak ve adil bir temelde ilerlemek gereklidir. 

Harita Üzerinde: Google Maps, Yandex gibi harita üzerinde gerçek zamanlı veri top-
layan uygulamalar, vatandaşın hizmet almasını sağlarken aynı zamanda veri topla-
yıcı olarak görev yapmasını sağlar. Yoğun trafik, kaza durumu, yol çalışması gibi du-
rumlarda hızlı bilgi sağlayan bu platformlar aslında yönetimler için birer fırsat olarak 
görülüyor. Geçmiş veriler sayesinde gelecek için tahminlerde bulunmayı da sağlıyor. 
Kullanıcılardan toplanan büyük miktarlardaki veri uzun vadede kentsel kararların ve-
rilmesinde büyük bir etken oluyor. Örneğin belli bir yolun yoğunluk saatleri, kullanım 
sıklığı gibi faktörler mekânsal planlarda arazi kullanım kararlarına birer girdi sağlıyor. 
Böylelikle vatandaşlar kendi şehir deneyimlerini ve tercihlerini elektronik ortamda do-
laylı yoldan bildirmiş ve kararlara katkı sağlamış oluyor. 

PPGIS (Public Participation Geographic Information Systems): Halka açık coğrafi bil-
gi sistemleri olarak bilinen uygulamalar halkı yönetim mekanizmalarına dahil etme ve 
yetki verme alanında coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinden yararlanmaktadır. PPGIS, 
coğrafi bir bölgedeki kişilerin kentsel kararlara katılımını sağlamak ve yerel düzeyde 
mekânsal ce yönetimsel farkındalığı geliştirmek için dijital haritalar, uydu görüntü-
leri, eskiz haritalar ve diğer birçok uzamsal ve görsel aracı kullanır ve üretir. PPGIS, 
community mapping (topluluk katılımı ile haritalama) yönteminde kullanılan araçla-
rın teknoloji ile bir araya gelmesi sayesinde yerel halkın bilgi ve fikirlerine başvurarak 
ilerletilen bir planlama ve yönetim aracıdır. Topluluğun harita üzerinden bir veri taba-
nı oluşturması ile ilerleyen sistemde yazılı veya sözlü bir katılım yerine görsel, analitik 
ve sembolik veri üzerinden fikir aktarımına izin verilir. Böylelikle sistem hem halkın 
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yönetim tarafından sağlanan haritasal bilgi ışığında mekânsal algısını geliştirir, hem 
de yönetimlerin halkın gerçekleri hakkında bilgi edinmesini sağlar. 

PPGIS ‘’Sosyal adaleti, ekolojik sürdürülebilirliği, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini teş-
vik eden değer ve etik çerçevelere dayanan disiplinler arası bir araştırma, topluluk ge-
liştirme ve çevresel yönetim aracıdır’’ (2002). Mekânsal organizasyonel ya da sektörel 
olarak coğrafi bilgi sistemlerine ihtiyaç duyan her alanda sorunların çözülmesine ya 
da yeni projeler geliştirilmesine taban hazırlar. Karar alma süreçlerinden geleneksel 
olarak dışlanmış olan grupları, gençleri, yaşlıları, engellileri dahil etmeyi kolaylaştıran 
bir yapıdadır. Kültürler, akademik disiplinler, cinsiyet ve sınıflar arasında var olan ay-
rılıkları kapatmaya yardımcı olacak şekilde uygulayıcılarının yaşam boyu öğrenmesini 
ve katkıda bulunmasını destekler.

Geniş katılım ve interaktif yöntemler sayesinde belli bir mekânsal bölgedeki fırsatları 
ve potansiyelleri ortaya koymanın yanında, karşılaşılabilecek zorlukların da öngörül-
mesini sağlar. Coğrafi bilgi sistemlerinin teknolojisini yerel bilgi birikimi ve deneyimler 
ile bir araya getirmek ancak yerel yönetimlerin inisiyatifi sayesinde mümkün olacaktır. 
Bu sebeple şehrin sosyal dinamikleri, göz ardı edilmiş grupları, teknolojik yetenekleri 
de göz önünde bulundurularak dijital haritalama yönteminden faydalanmanın en et-
kili yönteminin hayata geçirilmesi yerel yönetimlerin görevi olmalıdır. 

Geofence: Konum tabanlı uygulamalar geo-fencing (coğrafi çit) yöntemi ile sınırlan-
dırılmış ve özelleştirilmiş veri toplama alanında da kullanılıyor. Geo-fence, Türkçe adı 
ile ‘coğrafi çit’  gerçek dünyadaki bir alanın sanal olarak sınırla çizilmesi ve işaretlen-
mesidir. Bu işaretli alana girdiğinizde teknolojik cihazınızdan bilgi alan sistem, bu böl-
geyi kullanan kişi sayısı, kalabalık saatler gibi bilgileri toplamaya ve kentsel kararlar 
almaya katkıda bulunur. 

Bu yöntemin kentsel yönetişim alanında kullanımı özünde insanları katılma fırsat-
larından haberdar etmek ve harekete geçmeleri için motive etmektir. Vatandaşları 
oldukları yer ile ilgili katılım fırsatları konusunda bilinçlendirmek ve bu fırsatların keş-
fedilmesini sağlamak için mobil cihazlara coğrafi sınırları kullanarak pro-aktif bildi-
rimler gönderen bir yaklaşım mevcuttur.  

Vatandaşları potansiyel katılım fırsatları hakkında bilgilendirmek için coğrafi sınır 
tanımlı Konum Tabanlı Hizmet (Location Based Service//LBS) kavramı uygulana-
rak, mekânsal çevrenin vatandaşların kişisel yaşamlarını etkileyen süreçlerle bağlantı 
kurmalarına ve bunlarla özdeşleşmelerine katkıda bulunmaktadır. (Fechner, Schlar-
mann, Kray, 2016) 

Ayrıca Ülkemizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliş-
tirilen Coğrafi Uygulamalar kapsamında; E-Belediye ile entegre yapıda 22 alt uygula-

ma bulunmaktadır.

e-Plan Otomasyon Sistemi; e-Belediyenin uygulamada en önemli bileşenlerinden biri 
haline gelmiştir. Sistem; e-Belediye haricinde, 7221 sayılı Kanunun 6.maddesi ile 3194 
sayılı kanunun 8. maddesine eklenen “Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; 
kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama 
yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır.” hükmü 
ile plan yapan kurumlar ve yerel yönetimler tarafından kullanılması zorunlu olan bir 
sistemdir. 

Bu doğrultuda; uygulama plan yapma yetkisini haiz tüm Bakanlık ve kurumlara ve 
tüm belediyelere, il özel idarelerine, plan müelliflerine ve ilgili kısımlarında vatandaşla-
ra da açık bir şekilde 2019 Aralık ayından beri aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem 
ile planların teklif aşamasından onay, askı, itiraz ve kesinleşme aşamalarına kadar 
süreç takibi, görüş ve arşiv işlemleri ve coğrafi veriler yönetilmektedir.

Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarında ise yerel yönetimlerin diğer coğrafi iş ve işlemle-
rini tesis ettikleri ve yönetebildikleri uygulamalar bulunmaktadır. Bunların en başında, 
vatandaşların da coğrafi verileri görebildiği Kent Rehberi uygulaması gelmektedir. Di-
ğer yandan KBS uygulamaları; park bahçe, altyapı, mezarlık, tapu kadastro sorgula-
ması gibi belediyelerin veri ve iş süreci yönetimine yönelik uygulamaları içermektedir. 

e-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi uygulamaları alt uygulamaları ile 
temel özellikleri aşağıda sunulmaktadır;
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e-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Genel Özellikleri

1
e-Plan 
Otomasyon 
Sistemi

e-Plan Otomasyon Sistemi ile imar işleri kapsamında 
mekânsal planlara ait PlanGML, vektörel ve raster plan çi-
zimleri ve diğer ekleri ile toplanmaktadır. Mekânsal planla-
maya ilişkin kurumsal onay süreçleri sorumluları tarafından 
yönetilmekte ve izlenebilmekte, mekânsal planların mevzu-
ata ve üst ölçekli planlara uygunluğu denetlenebilmektedir.

2 İmar Durumu
E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden Bulut KBS İmar Du-
rumu modülü ile raster ve PlanGML formatlarında imar du-
rumu görsellemesinin yapılabildiği uygulamadır.

3 PlanCBS

Modül ile mekânsal planlar kullanım, gösterim ve tanımla-
malara uygun şekilde CBS ortamında PlanGML açık veri 
modelinde ve TUCBS’ye uygun olarak  hazırlanabilmekte 
ve planlar üzerinden ilgili bölgenin öznitelik bilgileri sorgu-
lanabilmektedir.

4
Ruhsat 
Görüntüleme

NVİ servisleri kullanılarak ruhsat görüntüleme işlemleri ya-
pılmaktadır.

5
Kent 
Rehberi

Yerel ve ulusal ölçekli coğrafi verilerin gösterildiği, çeşit-
li sorgulamalar yapılabildiği, bina, altlık görüntüler, önemli 
yer noktaları vb. verilerin vatandaşa sunulduğu ve coğrafi 
olarak aramaların yapılabildiği uygulamadır. 

6 Altyapı 

Altyapı uygulamaları, içme suyu, atık su, doğalgaz, teleko-
münikasyon ve enerji altyapı projelerine ilişkin coğrafi veri-
lerin topolojik olarak web tabanlı üretilmesini ve yönetilme-
sini sağlayan uygulamalardır.

7 Mezarlık 
Web tabanlı uygulamalar aracılığı ile mezarlık yönetimi ile 
ilgili iş ve işlemlerin coğrafi ve süreç bazlı olarak yönetilme-
sini sağlamaktadır. 

8
Çevre 
Yönetimi 

Belediyelerin gerçekleştirmekle yükümlü oldukları çevre yö-
netimi ile ilgili hizmetlerin, çevre temizliği ve atık yönetimi-
nin coğrafi verilerle sağlandığı uygulamadır. 

9
Park ve 
Bahçe 

Belediyelerin sorumluluk ve yetki alanında bulunan tasarımı 
yapılmış olan ve onaylanarak programlara alınan rekreas-
yon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, süs 
havuzları, gölet, spor sahaları ve spor alanları, yeşil alanlar, 
refüjler vb. alanların tespiti, bakımı, onarımı ve yenileme ça-
lışmalarının coğrafi verilerle yönetimine yönelik uygulama-
dır. 

10
Tapu 
Kadastro 
Uygulaması

TAKPAS Web Servisi ve MEGSİS WFS servislerini referans 
alarak, OGC standartlarını kullanarak taşınmazlara ait 
tapu ve kadastro bilgilerini sorgulama ve sorgu sonucu bil-
gileri görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirildiği, adres bilgi-
si (tapu mahalle, pafta, ada, parsel) veya kişi bilgisi (gerçek 
kişi, tüzel kişi) girilerek sorgulama yapılabildiği ve sorgu so-
nucu parsel veya parsellere ilişkin tapu kayıt bilgileri (Rehin, 
Şerh, Beyan, İrtifak, Muhdesat, Eklenti, Teferruat, hisse du-
rum ve oran gibi bütün tapu detay bilgileri) görüntülenebil-
diği uygulama yazılımıdır.

11
Mobil Arazi 
Çalışmaları 
Modülü

Bakanlığın KBS Altyapısına uygun olacak şekilde, kullanı-
cıların arazide yaptığı online (anlık veri girişi) veya offline 
(internet olduğunda verileri topluca aktarma) coğrafi veri 
toplama işlerini gerçekleştiren uygulamadır.

12
Kentsel 
Dönüşüm 

Belediyelerin sorumluluk ve yetki alanında bulunan 6306 sa-
yılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun uyarınca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde kullanı-
lan ARAAD (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sistemi) ile entegre uygulamadır.

13 Numarataj

Adres ve numaralamaya ilişkin Yönetmelik hükümleri doğ-
rultusunda numarataja konu varlıkların numaralandırılma-
sı ve yenilerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin iş akışının 
düzenlenmesinde kullanılan uygulama yazılımıdır. 

14
Bina 
Envanteri 

Bina Envanteri uygulaması ile binanın, bina öznitelik bilgi-
lerinin, bina ile ilişkili diğer verilerin ve sertifikalarının göste-
rimine ve yönetimine ilişkin geliştirilmiş olan uygulamadır.
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15
Bina 
Bilgisi 
Yönetimi 

Bina Bilgisi Yönetimi Modülü ile entegre bir şekilde binaya 
ilişkin görselleştirmenin 3 boyutlu olarak yapıldığı ve binaya 
ait bilgilerinin görüntülendiği uygulama yazılımıdır.

16
Süreç 
Yönetimi 
Yazılımı 

Farklı iş süreçlerini otomatize ederek süreç takibini kolay-
laştıran; kullanıcıların süreçler ve görevler oluşturması, var 
olan süreçlerin başlatılması, düzenlenmesi ve süreç havu-
zu yoluyla paylaşılması, süreç ve görevlere ilgili kullanıcıların 
atanması, süreçlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve sü-
reçlerin raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlerine 
yönelik uygulama yazılımıdır.

17
Hâlihazır 
Harita 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği-
ne uygun olarak üretilen verilerin, sisteme dahil edilerek yö-
netmeliğe uygun formatta çizimi ile pafta üretimine imkân 
veren web tabanlı uygulamadır.

18 Kamulaştırma 
Yol, baraj, gölet, enerji nakil hattı ve kanal gibi kamulaştır-
ma projelerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin süreçlerin 
takibini sağlayan web tabanlı uygulama yazılımıdır. 

19
18.Madde 
Uygulaması

İmar Kanunun 18’inci Maddesi gereğince, belediye ve müca-
vir alan sınırları ile bu sınırların dışında düzenlenmiş uygu-
lama imar planı alanları içerisindeki arsa ve arazi düzenle-
mesi işlemlerinin web tabanlı gerçekleştirilmesini sağlayan 
uygulama yazılımıdır.

20
Portal - Proje 
Uygulaması

Coğrafi modül ve uygulamaların kullanımı ile veri üretimine 
yönelik yetkilendirmelerin ve kullanıcı tanımlamalarının ya-
pıldığı, yetki bazında projelerin (Kent Bilgi Sistemi Uygula-
maları projeleri) oluşturulduğu uygulamadır. 

21 Veri Yönetimi 

TUCBS ve INSPIRE direktifi teknik rehberleri dikkate alı-
narak Veri Yönetim Uygulaması kullanıcılarının coğrafi veri 
kataloglarına erişimi, sorgulaması ve sağlanıyorsa veriye 
erişim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama 
yazılımıdır.

22
Bulut 
Yönetimi 
Yazılımları

Sistem yönetimini sağlamak üzere bulut altyapı platfor-
munun yönetimini sağlayan bulut yönetimi, depo, alarm 
yazılımlarıdır.

4.4. ÇEVRİMİÇİ YÖNETİŞİM PLATFORMLARI

Kentsel bir karar ya da müdahale sürecinde vatandaşları bir araya toplayarak söz 
sahibi olmalarını sağlamak gibi geleneksel yöntemler günümüzde gerçekçiliğini yiti-
ren bir durum haline gelmiştir. Yerel yönetimler, vatandaşların bir araya gelerek yaşa-
dıkları bölge hakkındaki bir konuda fikir paylaşmalarını gelişen teknoloji sistemleriyle 
mümkün kılmak zorundadırlar. Yönetişimi kesintisiz ve devamlı olarak sağlamak için 
zaman ve mekân kısıtlamalarını teknoloji yardımı ile ortadan kaldırmak için birçok 
dijital uygulama geliştirilmektedir. Ülkemizde sağlık ve idari işler gibi alanlarda dijital 
uygulamalar olduğunu görebiliyoruz, ancak şehir ölçeğindeki konular ile ilgili dijital uy-
gulamaların eksikliği hissedilmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırma yeteneğinden yararlan-
mak, bu noktada farklı toplulukları bir araya getirmek için de anahtar görevi görmek-
tedir. Bununla birlikte, gündemdeki bazı konular ya da sorunlar her zaman lokasyon 
bazlı olmayabilir. Dijital uygulamalar, geleneksel olarak aynı coğrafi alanda yaşayan 
kişileri bir araya getirerek sorunları çözmeyi hedefleyen yönetişim araçları yerine, farklı 
bölgelerde yaşayıp aynı sorunlara sahip olan kişileri de bir araya getirerek çözümlere 
geniş bir bakış açısından bakmayı amaçlar (Johnston, Hansen, 2011).

Dünyada öne çıkan birkaç uygulama farklı yöntemler kullanarak katılımı en üst sevi-
yede tutmayı ve hızlı, etkili, doğru kentsel kararlar vermeyi amaçlar. 

Citizen Lab

Bu uygulama, vatandaşlara anket, fikir toplama, oylama gibi çeşitli şekillerde katı-
lım hakkı sunuyor. Yerel yönetimler proje esnasında ilerlemeleri ve girdileri kolayca ta-

Akıllı Yönetişim Uygulama Rehberlik KılavuzuAkıllı Şehirler

36 37



kip edebiliyor ve politikaları şekillendirmek, meşruiyeti arttırmak ve güven kazanmak 
amacıyla bu verileri kullanabiliyor. Belçika’nın Leuven şehri çok yıllık planlarını (2020-
2025) oluştururken vatandaş katılımını ön plana çıkarmak için bu dijital platformu 
kullanıyor. Halkın önceliklerini belirleyen bir kategorileme sonrasında stratejik planları 
gerçekleştirirken, yazılı şekilde belirtilen fikirlerden yararlanılıyor. Yine Belçika’da, iklim 
değişikliğine karşı yapılan çok sayıdaki protestoyu toplu ve eyleme dönüşebilir şekilde 
bir araya getirmek için bu platformda vatandaşlardan hangi uygulamaları destekle-
dikleri ve ne gibi önerileri olduğu konularında bilgi alınmıştır. Verileri toplamak birçok 
projede en kolay aşama olarak değerlendirilebilse de verileri anlamlı ve işlenebilir for-
mata getirmek yönetişimin sağlanması için asıl önemli kısımdır. Eldeki veriler öncelikle 
teknik uzmanlar daha sonra da vatandaşlar tarafından anlaşılabilir bir seviyeye ge-
tirilmelidir. Citizen Lab platformu bu aşamada oldukça başarılı örnekler sergilemek-
tedir. 

Mapptionaire

Harita, fotoğraf ya da üç boyutlu model temelli, gerçek zamanlı veri toplama plat-
formu. Yönetimlerin vatandaş ile karşılıklı iletişimini esas alarak bütçe harcamalarını 
ve planlama kararlarını birlikte yürütmelerini sağlar. Vatandaşın veya özel sektörün 
projelerini lokasyon üzerinde paylaşmasına izin veren platformda hızlı geri dönüşler 
alınması ve yatırım bulunması da hızlanıyor. Üç boyutlu modellemeler ile vatandaşa 
yeni projelerin aktarılması ve vatandaşın aynı model üzerinde fikirler belirtebilmesi 
iletişimi ve şeffaflığı güçlendiriyor. Anonim yorum yapmaya izin veren platformda, 
geleneksel yöntemlerde yönetimlerin almaya çalıştığı geri dönütlerin çok daha hızlı 
ve açıklayıcı şekilde yapıldığı ortaya çıkıyor. Münih, Stockholm, Helsinki gibi çok çeşitli 
arka planlardan ve kültürlerden kişileri barındıran şehirler, harita üzerinden işaretle-
yerek yorum yapma, geri bildirim alma, verilen kararlar hakkında bilgi edinme özel-
likleri ile planlama sistemlerini bir adım öne taşıyor.  Harita üzerinden rota çizerek 
en yürünebilir ve güvenli yolları belirlemek, iyileştirilmesi gereken meydanları işaretle-
mek, ulaşımla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini belirtmek için ideal olan bu platform 
özellikle çocuklar ve engelliler gibi sesleri fazla duyulmayan kişileri de motive ve teşvik 
eden bir sisteme sahip.

4.5. YARIŞMALAR VE E-DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ 

Kentsel tasarım ve şehir planlama yarışmaları mekânlar üzerinde alternatifler belir-
leme ve yenilikçi çözümleri teşvik etmenin bir yolu olarak görülmektedir. Ülkemizde de 
yerel yönetimler özellikle kentsel tasarım projelerini yarışmalar aracılığı ile üretip uy-
gulamaktadırlar. Literatür incelendiğinde, Finlandiya ve diğer İskandinav ülkelerinin, 

bu yarışmaları kentsel kararlar ve plan aşamalarının erken evrelerinde alternatifler 
yaratan önemli bir araç olarak görmekte olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu tür yarış-
malar genellikle çeşitli mekânsal ya da stratejik projeler ile ilgili olarak yeni fikirleri ve 
alternatifleri belirleme ve teşvik etmenin bir yolu olarak kullanılır. Nummi, Eräranta, 
Kahila-Tani ‘Şehir Planlama Yarışmalarında E-Katılımın Arttırılması’ isimli kitabının 
giriş bölümünde Finlandiya’da belediyelerin kamusal şehir planlaması için güçlü bir 
yetkisi olmasından bahseder (2018). Finlandiya Arazi Kullanımı ve İnşaat Yasasında 
(132/1999) katılımcı planlama talebi kabul edilmiş ve katılımın rolü son yıllarda güçlen-
dirilmiştir (Nummi et al., 2018).

Yarışmalar çeşitli alternatiflerin ortaya çıkmasını, daha az maliyetli önerileri, çevre-
ye duyarlı yöntemleri teşvik eden bir yapıya sahiptir. Aynı mekân ya da konu üzerine 
çeşitli projeler üretilmesi rekabeti tetikleyerek tasarımcıları ve plancıları verimlilik ve 
bütüncüllük açısından dikkatli olmaya iter. Fakat çeşitli projelerin üretilmesi yalnızca 
bu alanda çalışan kişilerin fikirlerini belirtmesi demek olacaktır. Oysa yönetişim şehri 
paylaşan herkesin söz sahibi olmasını hedefler. Bu noktada, geleneksel olarak jüri te-
melli değerlendirme sürecinin yerel kullanıcıların görüşlerini dikkate almadığını ve bu 
sebeple yönetişimde büyük bir boşluk yarattığını görebiliyoruz. 

Kentsel mekânı günlük olarak deneyimleyen ve kullanan kişilerin kentsel tasarım pro-
jelerinde söz sahibi olması için son yıllarda, çeşitli planlama yarışmalarında toplum 
fikrini almaya açık internet tabanlı değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. PPGIS 
de dahil olmak üzere, halkın değerlendirme yapabilmesine izin veren CBS tabanlı 
e-değerlendirme araçları yerel yönetimler tarafından şehir planlama yarışmalarında 
sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Eräranta, Kahila-Tani , Nummi-Sund, 2015). Jürideki 
yerel yönetim yetkilileri ve teknik uzmanların yanı sıra bölgeyi paylaşan vatandaşların 
yorumları sayesinde daha olumlu sonuçlanacak projelerin seçilmesi kolaylaşmaktadır.
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Vatandaş katılımı ve yönetişim çoğu zaman yönetimler için bir endişe kaynağı olsa da 
daha bilinçli ve güçlendirilmiş bir halkın, daha uyumlu topluluk ilişkilerine, daha aktif 
ve güven duyan vatandaşlara ve daha etkili kamu hizmetlerine katkıda bulunacağı 
anlayışı yaygınlaşmaktadır.  

Yerel yönetimler yukarıda verilmiş olan örnekleri inceleyerek akıllı yönetişimin fayda-
larını ve potansiyelini anladıktan sonra, akıllı yönetişimin başarılı şekilde işlemesi için 
yerel yönetişim mekanizmalarını ve süreçlerini tanımlayan bir yol haritasına ihtiyaç 
duyacaklardır. Bu yol haritası hazırlanırken aşağıda verilen adımlar takip edilebilir:

 • Akıllı yönetişim uygulamalarının benimsenmesi için liderlik gösterilmesi,

 • Yerel yönetim birimlerinin akıllı yönetişimin etkinliği konusunda eğitilmesi ve yet-
kinliklerinin değerlendirilmesi,

 • Yerel yönetim birimlerinin akıllı yönetişim ile gerçekleştirebileceği hedeflerinin 
belirlenmesinin sağlanması,

 • Bu hedeflere ulaşmak için stratejik bir yol haritası oluşturulmasının sağlanması, 
bu yol haritası hazırlanırken;

◊ Mevcut uygulamalar ile bir bütün olarak çalışması,

◊ Akıllı yönetişimin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak mevzuatın ve 
politikaların güncellenmesi,

◊ Yönetişim için uygun mekanizmaların kararlaştırılması,

◊ Gerekli ise uzmanlardan danışmanlık alınması,

◊ Amaca uygun teknoloji ve uygulamaların seçilmesi,

 • Potansiyel yatırımcıların değerlendirilmesi ve teşvik edilmesinin sağlanması 

 • Vatandaş, özel sektör ve akademi ile iş birliğini teşvik etmek için planlar ve prog-
ramlar tanıtılması, 

 • Vatandaşların akıllı yönetişim konusunda bilgilendirilmesi, yetkinliklerini ve so-
rumluluklarını farkına varmalarının sağlanması.

 • Bu adımlar belirlenirken ve uygulanırken akıllı yönetişimin aşağıda verilen getiri-
lerin hedeflendiği göz önünde bulundurulmalıdır: 

 • Akıllı şehir dönüşümü kapsamında şehircilik hizmetlerine çeşitli kullanıcıların ka-
tılımının artırılması, 

 • Akıllı yönetişim sayesinde akıllı toplum ve akıllı yönetim biçiminin inşa edilmesi,

 • Akıllı şehir uygulamalarının etkin ve üreten bir ekosistem içerisinde gelişmesi,

 • Doğru, güncel, kaliteli ve standart verinin üretilmesi ve paylaşılması,

 • Paydaşlar arası birlikte çalışma ve iş birliği kültürü kazandırılması,

 • Akıllı şehir bileşenlerinin hizmet bütünlüğünde olgunluğunun artırılması, 

 • Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanması ve maliyetlerin azal-
tılması, 

 • Bilgi ve yeniliğe dayalı büyüme sağlanması,

 • Akıllı şehirler alanında rekabet gücü ve istihdam sağlanması, 

 • Sosyal, kültürel ve kentsel gelişim sağlanması, 

 • Teknolojinin getirdiği hızlı değişim ve şehir hayatındaki zorluklar çevik bir şekilde 
yönetilebilmesi, 

 • Ulusal strateji ve politikalarla uyumlu şekilde yatırımların önceliklendirilmesi,

 • Politikaların doğru proje ve faaliyetlerle doğru uygulandığı güvence altına alın-
ması.

Yönetimler akıllı yönetişim uygulamaları planlanırken ve uygulanırken vatandaş yö-
nünden ekonomik, teknik, politik birçok engel ile karşılaşılabilir.  Bu duruma aşağıda-
kiler sebep olabilir:

 • Vatandaşla çift yönlü iletişimi sağlayacak platformların ve teknolojilerin eksikliği,

 • Vatandaşın katılımını sağlayacak bütüncül bir düzenleyici çerçevenin ve teşvikle-
rin yetersiz olması,

 • Vatandaşın bu teknolojilerde güvenlik ve gizliliğe güvenmemesi,

 • Vatandaşın yönetişim sistemine uyum sağlayamaması,

 • Vatandaşın özellikle teknik konularda kendi fikrini belirtmekteki çekinceleri,

 • Vatandaşın yönetişimin etkinliğinden ve olumlu sonuçlarından haberdar olma-
ması.
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Akıllı yönetişim uygulamalarının uyarlanması sayesinde pro-aktif ve katılımcı, poli-
tik farkındalığı yüksek toplum gelişiminin önü açılacak, kamusal ve özel hizmetlerin 
vatandaş ile yürütülmesi sağlanacak, böylelikle Ulusal Akıllı Şehir Strateji ve Eylem 
Planı’nda da açıklandığı gibi analiz, planlama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu 
yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle, klasik 
kamu yönetimi yöntemlerinden farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar ver-
meyi sağlayan bir ekosistem kurulacaktır.  

Bu süreci uyarlarken sıkça karşılaşılan bir durum, akıllı şehirlerin sadece teknolojik 
araç ve gereçlere yatırım yapılan şehirler olarak görülmesidir. Ancak başarılı örnekler 
incelendiğinde de görüldüğü üzere, akıllı şehirler teknoloji yatırımlarından değil, akıllı 
yönetişim sistemleri kurulmasından başlar. Teknolojik gelişmeler, bu yönetişimi kolay-
laştıran ve daha etkin hale getiren bir araç olarak görülmelidir. 

Sürdürülebilir şehirleşmenin göz ardı edilemeyen bir bileşeni olan akıllı yönetişim sa-
yesinde:

 • Toplumun hem sosyal hem de dijital yönden önceliklerini belirleyerek etkin plan-
lama yapabilmek,

 • Şehirlerin güncel sorunları ve ileride ortaya çıkması muhtemel sorunlarını verileri 
kullanarak tespit etmek ve öngörebilmek,

 • Sorunlara anında, pratik ve kalıcı çözümler bulabilmek,

 • Şehir yönetiminde bulunan küçük yapılar arasında koordinasyon yaratabilmek, 
hizmet ve yenilikler üretebilir hale gelmek,

 • Şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışı çerçevesinde yönetime olan güveni 
arttırmak,

 • Akıllı yönetişimi benimsemiş bir yönetim olarak yatırımlara ortam hazırlamak,

 • Dünyada akıllı yönetişimi benimsemiş diğer yönetimler ile aynı ‘seviyede ve dilde’ 
işler yaparak ulusal bir başarı sağlamak

hedeflenmektedir.

Yerel yönetimler kentsel ölçekte yönetişimi sağlamak için uygun yöntemi seçmenin 
yönetişim mekanizmasının en temel aşaması olduğunu kabul etmelidirler. Doğru uy-
gulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi de akıllı yönetişim alanında olgunluk sistemi 
oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yönetişim mekanizmaları ile alınmış kentsel kararlar 
ve sonuçları, vatandaş tarafından da üstlenilir ve benimsenir. Bu yöntemle yerel yö-
netimler hizmetlerini daha kaliteli sunarken, vatandaşlar da kendilerini bu süreçlere 
dahil hissederek ileri aşamalara geliştirici ve bütüncül bir bakış açısıyla bakarlar. Yö-
netişim uygulamalarında, kentsel kararlar alınırken katılım oranı az olsa bile, bu plat-

formları sağlamak ve gönüllülük esaslı katılımı teşvik etmek önemlidir. Akıllı yönetişim 
uygulamalarının toplum tarafından kabullenilmesi ve faydalanılması zaman alacak 
bir süreç olabilir. Bu sebeple yapılan planlarda kısa ve uzun vadeli hedeflerin doğru 
şekilde belirlenmesi önemlidir. 

2008’de Avrupa Konseyi’nin yayınlamış olduğu ve yerel yönetimlerin öz değerlendir-
melerini yaparken rehberlik alabilecekleri C.L.E.A.R. isimli bir kriter listesi bulunmak-
tadır: 

C-(Can do/Yapabilir): Vatandaşın yönetime katılmak için kaynaklara, becerilere ve 
bilgiye sahip olması 

L-(Like to/İster): Vatandaşın yönetime katılmaya yönelik isteği ve bağlılık duygusu 
olması

E-(Enabled to/İzin verilir): Vatandaşlara katılım fırsatı verilmesi

A-(Asked to/Teşvik edilir): Vatandaşların yönetime dahil edilmelerinin resmi makam-
lar tarafından sağlanması

R-(Responded to/Karşılık görür): Vatandaşların görüşlerinin dikkate alındığına dair 
kanıtlar görmesi

Öz değerlendirme yapılırken, akıllı yönetişimde başarılı ve başarısız uygulamaların se-
beplerinin anlaşılabilmesi için aşağıdaki kriterlerden yararlanılabilir: 

 • Kurumun akıllı yönetişim konusunda net bir vizyonu var mı?
 • Kurum akıllı yönetişim konusunda kısa ve uzun vadeli bir yol haritası belirlemiş 
mi?

 • Kurum, özel sektör ve akademi ile iş birliği içerisinde mi?
 • Kurumun birimleri arasında organizasyon entegrasyonu var mı?
 • Kurum, etkin akıllı şehir platformu ve akıllı yönetişim uygulamalarını seçerken 
şehrin analizlerinden faydalanmış mı?

 • Kurum, vatandaşın katılımını destekleyecek teknolojileri sağlamış mı? 
 • Kurum, toplumun her kesimine ulaşıldığından emin olmuş mu?
 • Kurumda risk yönetimi konusunda gerekli adımları atmış mı?
 • Destekleyici yasal çerçeveleri sağlamış mı?

Gerekli kriterleri sağlayarak ilerletilen akıllı yönetişim sürecinde;

 • Tüm aktörlerin yönetişimi sağlayan dijital araçlara erişimini sağlamak
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 • Tüm aktörlere geri dönütler sağlamak,
 • Katılım yoluyla verilen kararların sosyal, ekonomik, mekânsal sonuçlarını paylaş-
mak,

sistemin devamlılığı ve vatandaşların sonraki yönetişim süreçlerine dahil edilmesini 
teşvik etmek bakımından oldukça önemlidir.

Akıllı şehir ekosistemi çerçevesinde akıllı yönetişim uygulamaları hayata geçirilir-
ken oluşturulacak yerel mekanizmalarda bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması 
gibi konularda yasal düzenlemeler gözden geçirilmelidir. Ancak güvenilir bir ekosis-
tem içerisinde gelişmelerin sağlanabileceği unutulmamalı, bu sebeple uygulamaların 
merkezinde her zaman ‘insana ve topluma değer vermek’ olmalıdır. Çalışmalar ve 
uygulamalar akıllı yönetişimin temel amacından sapmadan yürütülmelidir. Şehircilik 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunumunun iyileştirilmesi asıl hedef olmalı, vatandaşı 
bu süreçlere dahil etmenin en doğru ve etkili yolu bulunmalıdır. 
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